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O aumento do número de usuários de 
drogas tem se tornando um problema 
social cada vez mais grave. 

O Brasil ocupa hoje o segundo lugar em 
consumo de cocaína e derivados. 
É uma das maiores causas de adoeci-
mento e mortes.

A dependência química – consumo descontrolado e 
compulsivo de drogas lícitas e/ou ilícitas - é um dos 
maiores flagelos da nossa sociedade.
A dependência química afeta todas as dimensões 
da vida de uma pessoa: saúde sica e mental, 
Família, casamento, trabalho, sua autopercepção e 
dignidade humana.

É, portanto, uma séria ameaça à própria pessoa e à 
sua família, às empresas e à toda sociedade.

A dependência química prejudica os relaciona-
mentos familiares, gera custos econômicos e 
sociais, contribuindo para o aumento da delin-
quência e da violência domésca.

FLAGELO DO MUNDO CONTEMPORÂNEO 

DOENÇA PESSOAL E SOCIAL

Reconhecida como uma doença pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS), a dependência química 
consiste nas consequências sicas e mentais trazi-
das pelo abuso de substâncias nocivas ao organis-
mo, como álcool, maconha, cocaína e outras 
drogas. 

Os entorpecentes geram impactos no funciona-
mento cerebral, causando alterações na personali-
dade e no controle de emoções, ofuscando a busca 
de mecanismos saudáveis de senr prazer. 

O aumento da criminalidade e da violência domés-
ca está diretamente relacionado ao aumento de 
usuários de drogas. 

A dependência química, em seus vários níveis de 
gravidade, é uma doença, caracterizada como um 
po de transtorno mental. 

O uso excessivo e descontrolado de drogas acaba 
por alterar a percepção do dependente químico, 
que passa a não ter consciência da sua situação.

OO consumo fortalece o tráfico de drogas e de armas, 
que mata milhares de pessoas por ano. 

Os dependentes químicos muitas vezes se en-
volvem em assaltos e crimes para sustentar o vício.

DEPENDÊNCIA QUÍMICA
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O INÍCIO DA AAMAR
ANO DE 2005

DESENVOLVIMENTO DA AAMAR
UMA LUTA MOVIDA PELO AMOR

Em 2005, o Sr. Gilberto Araújo senu um chamado 
pessoal, ao vivenciar as consequências da de-
pendência química em familiares próximos.

Esse “chamado” se transformou em ação e, assim, 
nasceu a AAMAR, uma obra de solidariedade 
humana, cuja missão é auxiliar a reduzir esse grave 
problema social e econômico.

Na década de 90, um acontecimento transfor-
mou a vida do Sr. Gilberto Araújo e de sua 
família: presenciar o sofrimento de sua Tia, mãe 
de um dependente químico.

Despertado para a missão de trabalhar para com-
bater a dependência química, mudou-se com sua 
família para Itamarandiba (MG), dando inicio ao 
projeto AAMAR em set/2005, reunindo os pri-
meiros voluntários.

Inicialmente levava as pessoas para internação 
em Ipanga (MG). Em jan/2010, conseguiu 
alugar uma pequena chácara dentro de Itama-
randiba, começando a avidade connuada.

Em jan/2012, foi estabelecido o trabalho da 
AAMAR em sua plenitude:

O grupo liderado pelo Sr. Gilberto e por sua 
esposa Islene com o apoio da APERAM,   concluiu 
a construção da sua Sede em um terreno doado 
de 19 hectares, cuja terraplanagem foi feita pela 
Prefeitura de Itamarandiba.

É um trabalho feito com base no Amor e na Espir-
itualidade.

88% de recuperação das pessoas que concluem o 
tratamento de 9 meses.

O tratamento envolve também a Família, que é 
angida diretamente pela doença das pessoas 
acomedas pela dependência química.

Em Brasilia (DF) já existe uma diretoria formada, 
iniciando os trabalhos em um novo polo.

Na cidade de Santana do Paraiso (MG), onde são 
realizadas reuniões semanais há alguns anos, em 
breve será inaugurado uma Comunidade Ter-
apêuca Feminina.  
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COMUNIDADE TERAPÊUTICA

O QUE É?

O MODELO DA AAMAR 

As comunidades terapêucas são uma modalidade 
de tratamento através da convivência entre os 
pares, com foco no individuo, voltada para depen-
dentes químicos, que deve resultar em mudança 
pessoal e no eslo de vida. 
As comunidades terapêucas ganharam reputação 
pelo sucesso na reabilitação e sasfação dos paci-
entes na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos, espe-
cializando-se no tratamento da dependência de 
drogas e álcool.
A comunidade terapêuca é uma modalidade de 
caráter voluntário, sendo o acolhido o principal ator 
de sua cura. 

O objevo da AAMAR é fazer com que a 
pessoa interrompa completamente o con-
sumo de álcool e outras drogas a parr da 
elaboração de um projeto de absnência.

Assim como na maioria das comunidades ter-
apêucas no Brasil, a AAMAR tem como um 
dos seus três fundamentos a Espiritualidade.

Na AAMAR a espiritualidade é pracada res-
peitando todos os credos e tendências religio-
sas: católicos, espíritas, evangélicos, budistas, 
umbandistas, muçulmanos...

Os outros dois pilares fundamentais do 
modelo da AAMAR são a Disciplina e a Labor- 
terapia.
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ESTRUTURA DA AAMAR
COMUNIDADE EM ITAMARANDIBA (MG) 

AMPLIAÇÃO DOS BENEFICIOS

AAMAR: 2010-2019 E 2020
ESTATÍSTICAS DE ACOLHIMENTO
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DISTINÇÕES E RECONHECIMENTOS
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O PROJETO UDV-AAMAR

FÁBIO ANGELINO FORTUNATO
NÚCLEO SAMAÚMA

LUCIANA MOREIRA SANTOS
DAV ALMENARA

AUGUSTO CASSIANO DA ROCHA
NÚCLEO CANÁRIO VERDE

JULIA MARIA CASULARI MOTTA
NÚCLEO ALTO DAS CORDILHEIRAS

SHIRLEY RIBEIRO
DAV ALMENARA

DINAH FERRAZ
DAV ALMENARA

ADÉLIA CORREIA FARIAS
NÚCLEO PRINCESA ENCANTADA

clarissa Barros
Núcleo mestre raimundo nonato

SEBASTIÃO COSMO
NÚCLEO MESTRE RAIMUNDO NONATO

JOSÉ CARLOS VERAS DI MIGUELI 
NÚCLEO ALTO DAS CORDILHEIRAS

MARCO ANTONIO SILVEIRA
DAV ALMENARA

GISLENE MIRANDA GOMES
NÚCLEO LUZ DOURADA

SÉRGIO GONÇALVES
NÚCLEO SÃO JOAQUIM

MARIO LUCIO DE SOUZA
NÚCLEO SENHORA SANTANA

MARIA NILDE AMARAL PIRES
DAV ALMENARA

GISLENE POSSENTI
NÚCLEO ESTRELA D'ALVA

WALLACE TEIXEIRA
NÚCLEO LINHA DE TUCUNACÁ

ANDRÉ LUIZ MONEZI ANDRADE
NÚCLEO MANTO DIVINO

LAYANY SILVA DE SOUZA
NÚCLEO MESTRE EUCLIDES

MARCO CAVIOLA
NÚCLEO LUPUNAMANTA

JOSÉ EDUARDO GARCIA
NÚCLEO SÃO JOAQUIM
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AAMAR
ASSOCIAÇÃO AMAR E RENASCER

AMOR E FRATERNIDADE EM PROL DA VIDA

www. aamarerenascer.com.br
@aamaritamarandiba
www.facebook.com/aamarerenascer
www.facebook.com/pg/aamarcapelinha
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